FORMANDEN
23. februar 2022
JHa/LGB
Unionsstyrelsen

Referat af Unionsstyrelsesmøde onsdag d. 23. februar kl. 19:00 – Microsoft Teams
Tilstede:

Afbud:
Fra administration:
Inviterede:
Referent:

John Hansen (JHa), Erik Mouritsen (EMo), Anders Sode (ASo), Jens Møllenberg
(JMø), Paul Erik Sørensen (PES), Anette K. Jensen (AKJ), Kit Nørholm Koch
(KNK), Camilla Schriver (CS) – suppleant
Anette K. Jensen (AKJ)
Christina Flindt – punkt 2, Lars Green Bach (LGB)
Lars Green Bach

1. Gennemgang og godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Årsregnskab 2021 (bilag 2a..2c)
Beslutning
UNSTY godkendte årsregnskab for 2021 og den tilhørende ledelsesberetning med de bemærkninger der
var fra administrationens side til det fremsendte udkast.
Årsregnskabet fremsendes til UNSTY til elektronisk godkendelse den 2. marts 2022 forud for
udsendelse heraf med repræsentantskabsmødets øvrige materiale den 4. marts 2022.
Unionens frie reserver (egenkapital) udgør herefter (primo 2022) kr. 1.537.888, - og er således på et
niveau, der i væsentlig grad opfylder målsætningen om, at egenkapitalens størrelse skal være på kr.
500.000, -. UNSTY besluttede på den baggrund, at disponere kr. 500.000 af den fri egenkapital til
aktuelle engangsinvesteringer og til indsatser forbundet med etableringen af Skydesport Danmark.
Administrationen orienterer UNSTY om status herpå i forbindelse med den kvartalsvise
økonomirapportering.
3. Repræsentantskabsmøde 20. marts 2022 (bilag 3)
Beslutning
UNSTY gennemgik opgaver i forbindelse med Dansk Skytte Unions repræsentantskabsmødet 20. marts
2022. Herunder fordelingstal for de 90 delegerede fra forbund og foreninger, samt motivering af
repræsentantskabets delegerede.
EMo og ASo færdiggør det skriftlige beslutningsforslag om Skydesport Danmark til behandling under
punkt 8.

4. Logo for Skydesport Danmark (bilag 4a..4c)
Beslutning
UNSTY godkendte logo for Skydesport Danmark.
5. Støtteforeningen (bilag 5)
Beslutning
UNSTY besluttede, at administrationen skal rækkes ud til støtteindbetalingerne i 2021 for at få afstemt,
om der skal ændres i fordelingen af deres støtteindbetalinger mellem sektion og forening.
UNSTY besluttede desuden, at støtteforeningen skal evalueres efter repræsentantskabsmødet.
6. Evt.
LGB orienterede om, at der er er ansøgt om ekstern støtte til kompetenceudvikling ift. spor 4 ”Vejen til
en grønnere skydesport”, og at der ligeledes vil blive søgt om ekstern støtte til ”En social ansvarlig
skydesport” i forhold til børn og unge med ADHD.
UNSTY ønsker at genbesøge UNSTY’s tematiske årshjul efter repræsentantskabsmødet.

